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Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder
møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Styrets årsberetning
Årsregnskap,, inkludert revisorberetning, antall medlemmer, samt budsjett.
Årsregnskap
Innskudd for nye medlemmer og årlig serviceavgift etter forslag fra styret.
Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdelinger og
overskudd
k dd eller
ll dekning
d k i av underskudd.
d k dd
7. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år
8 Valg av styre
8.
styre, inkludert styreleder for to år
9. Valg av revisor dersom årsmøtet finner det nødvendig med revisor
10. Valg av to representanter til valgkomité
11. Behandling og godkjenning av forslag til endringer av vedtekter
12. Styret og eventuelt revisors godtgjørelse
13 Andre
13.
A d innkomne
i k
saker
k
14. Informasjon fra styret

Budsjett, 10/610/6-2016

Budsjetterte utgifter for 2016
Leverandør

Beskrivelse

2016

2015

1IF skadeforsikring

Forsikring av felles VAanlegg ‐ eiendom/ansvar

35 000

35 000

2Driftsteknikk

Serviceavtale/ GSM‐abb/bruk data‐sim

25 000

50 000

3Årsmøtet/styremøter

Styre‐ og årsmøter, leie/ bevertning/ avslutning

5 000

8 000

4Adv firmaet Grindstad & Co

Div juridisk bistand (Tinglysning)

5 000

10 000

5Fortum/ Ustekvekja Energi

Strøm/ Nettavgifter/ faste avgifter (målere)

15 000

17 000

6Regnskap

Regnskap/regnskapsarb og årsoppgjør

30 000

20 000

7Styrehonorarer

Honorarer og arbeidsgiveravg

15 000

12 000

8Revisjon

Revisjon,årsregnskap, noter

0

15 000

9Kemneren i Sarpsborg

Skatt,avgift

25 000

25 000

10Nordea bank

Omkostninger

0

1 000

11Leif Grimsrud

Omlegging av hovedledning

0

230 000

12Diverse

Diverse vedlikehold, inspeksjon, etc

45 000

0

200 000

423 000

Utgifter

Budsjettet
j
for 2016 er mindre enn hva det noengang
g g har vært.
Pga utfordringer med utsendelse av serviceavgift iår så blir det ikke innført
purregebyr iår.

Vi er pr. 31.12.2015 138 medlemmer.

Årsmøte, 10/610/6-2016

Forslag til serviceavgift for 2017: 1.500 kr + mva.
Utsendelse av serviceavgift
g ble i år en ”rotete” affære. I tilegg
gg til
bytte av bank som plutselig ble gjennomført rett etter
utsendelse av faktura så var det mange som ikke fikk faktura
på
å ee-mailil pga SPAMfilter.
SPAMfilt
Regnskapskontoret vil gjøre noen korrigeringer før neste års
utsendelse av serviceavgift
serviceavgift, så håper vi at det går bedre da
da.

Årsmøte, 10/610/6-2016
A
Anvendelse
d l av disponible
di
ibl midler
idl i selskapet:
l k
•

Overskudd i sameiet vil bli overført til annen egenkapital.

Fastsetting
g av arbeidsplan
p
for kommende år
•
•
•
•

Kommer stadig noen oppdatering som følge av nylagte stikkledninger.
Oppdatering av kartunderlag vil bli gjort når vi ser det roer seg.
Ett mål for budsjett i fremtiden bør være ca 150
150.000.
000
Reparere skap (PST1) som er ødelagt.
Brannkumskilt i Sandvika skal brannvesenet sette opp.

Årsmøte, 10/610/6-2016

Valg av styre,
styre for to år og to representanter til
valgkomité

Årsmøte 10/610/6-2016

Valg av revisor
•

Forslag på fotsatt ikke å ha ekstern revisor.

Årsmøte, 10/610/6-2016
St t h
Styret
har fått iinn è
èn sakk til å
årsmøte,
t og St
Styrett fforeslår
lå
ytterligere en sak selv;
1. Forslag på vedtektsendring; redusere antall
styremedlemmer til 5.
2. Forslag på vedtektsendring; klargjøre hva som skal
foreligge
gg til årsmøte
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Styret og revisors godtgjørelse
•

Styrets medlemmer: Forslag på 3.000 kr for styreleder og kasserer, og
1.000 kr for resterende styremedlemmer.

Årsmøte, 19/619/6-2015
å mail.
Overgang til utsendelse av faktura på
mail.

•

Ved
e-mailil sparer vii mye tid.
V d å bruke
b k etid Husk
H k også
å å oppdatere
d t
oss ved ny ee-mail adresse.

•

Eierskifte; ved salg av hytta så ligger skjema for melding om
dette på hjemmesiden

•

NBNB; Husk at kluter, QQ-tips, tamponger og annet som ikke
avløp Etter årets service så må vi
løser seg opp SKAL ikke i avløp.
nå tillkalle pumpebil pga èn sump er full av dette. Dette må
ALLE brukere av hyttene vite om.

GOD
SOMMER!!

